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Himmelske Dage
Til København i maj
Kunne du tænke dig at
ligge i en himmelseng i
det indre København, at
komme til en gudstjeneste
med nyskrevne tekster og
nykomponeret musik, at
tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne
fortælle om klosterlivet
eller noget helt femte, så
kom til København i Kristi
Himmelfarts ferien fra den
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5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den
store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage afholdes
hvert 3. år i en dansk by
som tilbagevendende dansk
kirkebegivenhed og af nogle
kendt som Danske Kirkedage.
Det er festivalens ambition at
udforske og debattere, hvilken
rolle tro, kirke, kristendom
og religion spiller og spiller i
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fremtidens samfunds- og
kulturliv. Der bydes på debat, samtalesaloner, events,
workshops og musik i telte
rundt omkring på byens
pladser, en slags kirkernes
folkemøde. Der vil være
oplevelser for alle sanser,
for alle aldersgrupper og
for alle nysgerrige sjæle.
Fra tidlig morgen til sen
aften. Du kan læse mere på
www.himmelskedage.dk,
hvor programmet findes.

Præstens side

Navn til den Lille
Så er der sket navngivning af
fællesskabet mellem de seks
sogne Kragelund, Funder,
Serup, Lemming, Sejling og
Sinding. Det ser ud som et
kælenavn: Lille Hids Pastorat.
Lokale folk, der kender dialekten heromkring, kan fortælle,
at navnet udtales bedst med
stød på ’H’ og blødt ’d’, altså
ikke en kort hvislelyd, som i
’hiss’.
Min læser fornemmer måske
allerede nu at sidde med en
tør, historisk klumme af præsten. Det er helt rigtigt, og
den skal handle om, hvordan
navnet Lille Hids Pastorat er
kommet ind i billedet, i vores
lokale, nære nutid.
Navnet er nu ikke grebet ude
i den blå luft. Derimod har
’Lille Hids Pastorat’ historisk
rødder i Danmarks oprindelige geografisk inddeling i
’herreder’. Er man født i Kragelund sogn, som for eksempel den lokale tømrer Torkny
John Nielsen, der er født 14.
marts 1922, står der i kirkebogen skrevet ”Frederiksdal,
Kragelund Sogn, Hids Herred”
i Viborg Amt.

’Lille’ i navnet Lille Hids
Pastorat står som en såkaldt
diminutiv, en markering af en
hyggelig formindskelse af det
oprindelige herredsområde
i Hids Herred, som foruden
de seks nævnte sogne også
bestod af Engesvang, Balle,
Gødvad og Svostrup.

at bevise, at Retten var frie for
hver Mand, …”

Så mangler vi ordet ’pastorat’.
Det henviser til den gamle
betydning af ’præstekald’,
ganske enkelt det område,
hvor en præst – eller, i dag,
flere præster – virker. Dermed
navnet Lille Hids Pastorat,
hvor de to andre præster jo
som bekendt er Mette Skaarup Glowienka og Bo Bergholt Grymer.

Under åben himmel foregik retsprocesserne indtil
1687, da kongen lod mindre
retskredse sammenlægge til
større, således opstod HidsLysgaard herreders retskreds.
Derfor blev et rigtigt tinghus
opført på grænsen mellem
Hids og Lysgaard herreder.
Steen Steensens Blichers far,
Niels Blicher, der var præst
Vium-Lysgaard, har i bogen
om Vium Præstekald skrevet,
at ”Tinghuuset, en halv Fjerdingvej østen for Hinge, ligger
ved Grændsen mellem begge
Herreder, men vel meget ved
den østre og smalleste Ende”.

Endvidere var det sådan,
at retskredsene var inddelt
efter herredernes geografi.
Så på det lokale tingsted, på
herredstinget, afholdt man
retssager. Det gamle tingsted
i Hids Herred har ifølge historikerne givetvis først været
Sejling og senere Tinghøj øst
for Serup by. Dengang var
det praksis i Danmark, at ”alle
Tinge holdtes under aaben
Himmel paa Fri Mark, dermed

Han mente altså dermed,
der fra præstegården i Vium,
var lige lovligt langt, for han
havde hele syv Fjerdingvej
(7/4 mil). En Fjerdingvej følger
datidens målestok: ”en kvart
dansk mil”, hvilket svarer til 1,8
km. For eksempel mellem Kragelund og Funder Kirkeby, kan
vi jo så sige, er der stadigvæk i
dag knap tre Fjerdingvej. Gennem Kragelunds lokalhistoriske forenings arkiver kan man
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Præstens side – FORTSAT

læse nogle af de dramatiske
retsprotokoller herfra.

sten høre stemningen i Tolkiens opdigtede stednavne.

Slutteligt må det nævnes, at
Danmark oprindeligt inddelt i 18 ’sysseler’. I midten af
Jylland lå således ’Loversyssel’, det grønne område midt
i Jylland, som bestod af ni
herreder, heriblandt Hids og
Lysgaard. Og en indbygger
i Loversyssel kaldtes lovring
eller skovlovring.

Dette taler måske alligevel for
den anden udtale uden blødt
’d’. Men dette spørgsmål om
udtale får vi nok ikke afklaret
lige på en gang.

Læg på gengivelsen af
kortet mærke til den gamle
stavemåde ”Hiz”. Fra Kong
Valdemars tid med stavemåden ’Hizhæreth’. I parentes
bemærket kan nogle nok næ-
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Vi kan stadig finde en interessant rest af den gamle
inddeling, idet præsterne i
Hids og Lysgaard herreder (ja,
i begyndelsen sammen med
Houlbjerg Herred, hvor Grønbæk ligger) siden 1890’erne
på trods af deres forskelligheder mellem grundtvigske og
missionske har afholdt fælles
konventer. Dengang, er jeg
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underrettet om, ankom man
naturligvis i hestevogn og
overnattede.
Hvis du den dag i dag har lyst
til at opleve en gudstjeneste i
det gamle herredskonvent og
møde nogle af de nuværende
præster, er det muligt til gudstjenesten i Funder Kirke fredag
3. juni 2016 kl. 9.00 ved Pastor
emeritus Susan Steen.
Når noget får et nyt navn kan
det i begyndelsen føles mærkeligt og fremmed. Med disse
ord, imidlertid, håber jeg,
nogle nu tydelige bide mærke
i betydningen af pastoratsnavnet Hids Pastorat.

Børn & unge

Babysalmesang
En halv times tid med nærvær, ro, oplevelser, stimulation af barnets sanser, sang
og musik.
Babysalmesang er for babyer
i alderen 0-15 måneder sammen med mor, far, en bedsteforældre eller en anden voksen. Forløbet er på 8 gange
og det ledes af organist Bo
Kirkegaard.
Prisen er 200 kr. for 8 gange.
I første halvdel af 2016 har
vi to hold fælles for Kragelund og Funder kirker:

Hold 1:
8 fredage i Kragelund Kirke:
5. og 26. februar, 4., 11. og 18.
marts samt 1., 8. og 15. april.
Tidspunktet er fra kl. 10.45- ca.
11.15. (Der er kaffe og hygge i
konfirmandstuen fra kl. 11.15.).
Bemærk: Fredag den 4. marts
er tidspunktet rykket til
kl. 9.15-10.00. (NB: Der er ikke
babysalmesang i uge 6, 7 og
12).

kaffe og hygge i Kirkehuset
fra kl. 11.15.).
Første gang er:
Tirsdag den 19. april.
Sidste gang er:
Tirsdag den 7. juni.
Tilmelding:
Tilmelding sker til organist Bo
Kirkegaard, tlf. 2939 8044 eller
organist.kragelund.funder@pc.dk.

Hold 2:
8 tirsdage fra kl. 10.45- ca.
11.15 i Funder Kirke. (Der er

Sang og musik for de 1-3 årige
Velkommen til sang, musik,
leg og oplevelser for børn i
alderen 1-3 år sammen med
mor, far, en dagplejer eller en
anden voksen.

Læg mærke til, at tidspunktet
fredag den 4. marts er fra
kl. 10.30-11.15.
Alle de øvrige gange er det
kl. 9.30-10.15.

Musikalsk Legestue
i Kragelund Kirke

Musikalsk Legestue
i Funder Kirke

Vi mødes i Kragelund Kirke
seks fredage: 26. februar, 4.,
11. og 18. marts samt 1. og 8.
april.

Vi mødes i Funder Kirke seks
tirsdage: 26. april samt 10., 17.,
24. og 31. maj og 7. juni
Alle gange er der to hold og
to tider at vælge imellem.
Hold 1) kl. 8.30-9.15 og hold
2) kl. 9.30-10.15.

Bemærk: Fredag den 4. marts
holdes legestue i forbindelse
med bedsteforældredag i dagplejen. Bedsteforældre er derfor
særligt velkomne denne dag.

Bo Kirkegaard, organist
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Konfirmanderne
Sammen med en lille flok
gamle konfirmander er teaterstykket ’Farfar Krigsmand’ i
Funder Forsamlingshus noget
af det, de kommende konfirmander har oplevet gennem
årets løb. Og med deres lærere og præst skal de 7. april,

før deres konfirmation, på
ekskursion til Viborg.
Konfirmationer 2016
Store Bededag den 22. april
med den 'gamle' Funder Aklasse i Funder Kirke.

Lørdag den 23. april med
den 'gamle' Funder B-klasse i
Funder Kirke.
Søndag den 24. april med den
'gamle' Kragelund-klasse i
Kragelund Kirke.

Børnekirke – for alle børnefamilier
Tirsdag den 8. marts
kl. 17.00 i Funder Kirke
Torsdag den 26. maj
kl. 17.00 i Funder Kirke
Tirsdag den 31. maj
kl. 17.00 i Kragelund Kirke
Børnekirke en kort gudstjeneste med sang og fortælling
for børn i alle aldre. Børn, forældre og voksne inviteres til

at spise aftensmad sammen
og få en snak efter gudstjenesten.
Maden koster 25,- for voksne,
for børn under 12 år er maden
gratis. Vi slutter kl. 18.30.
Tilmelding til sognepræst
Kresten Thue Andersen på
telefon 5115 2766 eller mail:
kta@km.dk.

Weekend café og legestue
Lørdag den 12. marts
Lørdag den 28. maj
i Kragelund
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Lørdage i Konfirmandstuen
med hyggeligt samvær og
pludrende og legende børn i
tidsrummet kl. 10.00-13.00.

såvel som ældre er velkomne.
Tanken er, at vi kan mødes på
tværs i lokalområdet. Der vil
være forfriskninger i form af
kaffe/the, saftevand og kiks,
og derudover er I velkomne
til selv at medbringe frugt og
madpakker eller legetøj.

Savner du og din familie et
sted at mødes med andre til
hyggeligt samvær? Alle børn

Venlig hilsen: Anja Vindum,
Bo Kirkegaard, Mette Thue,
Kresten Thue Andersen
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– & koncert

”Vi synger sommeren ind”
Tirsdag den 24. maj kl. 19.30
fyldes Funder Kirke af sang.
Her inviterer kirken alle til
at synge sommeren ind.
Voksenkoret ved Kragelund
og Funder kirker markerer
også i år afslutningen på
korsæsonen ved at invitere
alle til en sang- og musikaften som optakt til den skønne
sommertid.
Aftenens program kommer til
at byde på en række af vores
dejlige sommersange, dels

sunget af koret alene og dels
af kor og publikum i fællesskab.
Der bliver også lejlighed til at
komme med forslag til sange,
vi skal synge.
Voksenkoret arbejder i dette
forår med et repertoire, som
kommer bredt omkring. Der
er både klassiske og rytmiske
sange på programmet, sammen med selvfølgelig danske
og nordiske sange og salmer.
Overskriften over det hele er
- sangglæde!

En fin buket af disse sange fra
foråret glæder vi os til at præsentere ved denne sangaften.
I løbet af aftenen vil der blive
en pause, hvor der serveres
god kage og en kop kaffe til.
(Kage og kaffe mm. koster 20 kr.)
Vel mødt til en aften med
sangglæde, der smitter!
Kragelund og Funder Menighedsråd, Voksenkoret og
Bo Kirkegaard, organist og
korleder.

Børn laver kunst i Funder Kirke
Onsdag den 11. maj kl. 19.00
i Funder Kirke
Elevernes kunstopgaver i 5.
klasse ferniseres og bedømmes. Alle er velkomne. Se
omtalen inde i bladet.
På femte år deltager 5. klasserne på Kragelund og Funder skoler i projektet ”Børn
laver kunst i Funder Kirke”.
Menighedsrådet udskriver en
kunstopgave, som har relation til både kirken og skolen.
Klasserne udarbejder deres
besvarelse i løbet af foråret.
I år er det motiver fra Jesu
sidste tid i Jerusalem.
Kunstværkerne ophænges i
Funder Kirke og præsenteres
af klasserne 11. maj ved et

Glade vindere fra sidste år.

fælles arrangement. Efter bedømmelsen kåres vinderen.
Det er menighedsrådets
ønske, at præmien på 10.000
kr. anvendes til en fælles oplevelse for alle 5. klasser på de
to skoler. Funder menighedsråd modtog i 2010 en arv fra
Sehestedfamilien på 100.000

kr. Det blev dengang besluttet, at anvende pengene til
et projekt, der skal fremme
kirke-skole samarbejdet i
Funder og Kragelund sogne.
Hvordan mon 5. klasserne i år
løser opgaven?
Funder Menighedsråd
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Koncerter & særlige
gudstjenester

Pilgrimsvandring om Bølling Sø
Lørdag den 30. april 2016
Deltagerne begynder turen
kl. 10.00 i Kragelund Kirke
med en kort andagt. Vandringen rundt om Bølling Sø
veksler mellem stilhed, sang,
bøn og nadver. I konfirmand-

stuen i Kragelund siger deltagerne farvel til hinanden med
en portion suppe og en kop
kaffe omkring kl 16.30.
Pris: 50,-. Vandringen ledes af
pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø
Kristi Himmelfarts dag
torsdag den 5. maj kl. 10.00

mentet, der er en hel del, der
skal klares.

Vi får besøg af tre piger på
trompet, saxofon og basun til
årets friluftgudstjeneste ved
Bølling Sø. I samarbejdet mellem Engesvang, Kragelund og
Funder kirker, de sogne der
omkranser Bøllingsø, er det i
år Kragelunds tur til at stå for
arrangementet, så det bliver
i Kragelunds ’hjørne’ af søen.
Der bliver opsat skilte som vi
plejer, så det er nemt at finde.

Der har hvert år været en
flot tilslutning til disse friske,
festlige forårs friluftsgudstjenester. Det er en festlig
og glad måde at fejre Kristi
Himmelfart på. Efterfølgende
vil der være en kop kaffe. Og
man må som vanligt medbringe noget at sidde på og
være rede til al slags vejr,
men vi håber på høj sol over
Bølling Sø.

Det har tit været koldt og frisk
forårsvejr, der kræver godt

tøj, men det har i alle årene
været et dejligt samarbejde,
der giver lyst og inspiration til
begge sider – det er en stor
glæde at være med i. Det kan
forhåbentlig mærkes på os,
der står med disse friluftsgudstjenester. Vi glæder os
også over menighedsrådenes
store opbakning til arrange-

Gudstjeneste i det gamle herredskonvent
Fredag den 3. juni kl. 9.00
i Funder Kirke ved Pastor
emeritus Susan Steen.

ligt samvær. Dagen begynder
med en gudstjeneste, hvor
alle er velkomne!

Præsterne i de to gamle
herreder Hids og Lysgaard
mødes to gange årligt til
konvent til fagligt og gemyt-
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Foredrag & møder

Sommercykeltur ud i det grønne
På 2 hjul gennem tre sogne
Søndag den 19. juni kl. 10
Vi cykler efter kort andagt
kl. 10 fra Funder Kirke gennem Sejling og slutter kl. 13 i
Serup Kirke.

Alle kan være med, ældre,
voksne, familier og børn
cykler ud i vores naturskønne
område med besøg i tre af
pastoratets seks kirker. Vi
håber at kunne samle et stort
cykelhold og krydser fingre

for, at den danske sommer viser sig velgørende. Læs mere
i sommerens kirkeblad.
Vel mødt i pedalerne,
Else, Knud Olaf, Bo og Kresten

Foredrag & Møder
Højskoleeftermiddag
Mandag den 22. februar
kl. 14-16 i salen på
Kragelund plejecenter.
Med Ejnar Stobbe.
En underholdende
eftermiddag med vores
tidligere sognepræst, der
er en stor fortæller og i
mange år har interesseret
sig for Kragelund-historie
og Kragelund-historier. De
er altid gode, og somme
tider passer de også med
virkeligheden!

Fantastiske fortællinger – eller mere
end blot fantasy?
Lørdag den 5. marts
kl. 9.30 i Kragelund konfirmandstue. Med Mette
Skaarup Glowienka.
Fantasy-genren er ofte blevet stemplet som underlødig og triviel, virkelighedsfjern og eskapistisk. Men

fantasy fascinerer, og i det
21. århundrede har fantasygenren oplevet en voksende
popularitet blandt børn såvel
som voksne. Genren byder på
meget mere end blot underholdning. Her er åbnet for et
rum hvor mytiske, religiøse
og eksistentielle emner italesættes.

Vi håber på god fælles
samtale. Alle er velkomne.
Mette Skaarup Glowienka,
Signe Olsen, Bo Bergholt
Grymer og Kresten Thue
Andersen

Foredraget vil tage udgangspunkt i tre populære fantasyfortællinger, J.R.R. Tolkiens
“Ringenes Herre”, C.S. Lewis´
værk om Narnia og J.K. Rowlings “Harry Potter”, og vi skal
undersøge, hvilket lys de hver
især kaster over tilværelsens
store fortælling.
kl. 09.30:	Kaffe og rundstykker
kl. 10.00: Foredrag
kl. 11.00: Pause
kl. 11.30:	Spørgsmål til Mette
kl. 12.00:	Afrunding med
spørgsmål og
debat ud fra vinterens tre foredrag
kl. 13.00: Afslutning
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Gudstjenester – TAG UD OG HÆNG OP

Dato

Kragelund

Funder

Præst

Kirkeåret

Søndag den 6.

11.00

9.30 K)

Kresten Thue Andersen

Midfaste

Onsdag den 9.

Ingen

17.00 B)

Kresten Thue Andersen

Børnekirke

Søndag den 13.

9.30

1)

Kresten Thue Andersen

Mariæ bebudelsesdag

Søndag den 20.

11.00

9.30

Kresten Thue Andersen

Palmesøndag

Torsdag den 24.

9.30

11.00

Kresten Thue Andersen

Skærtorsdag

Fredag den 25.

16.00

Ingen

Bo Bergholt Grymer

Langfredag

Søndag den 27.

9.30

V)

11.00

Kresten Thue Andersen

Påskedag

Mandag den 28.

Ingen

17.00

Kresten Thue Andersen

2. påskedag

Søndag den 3.

9.30 K)

11.00 2)

Kresten Thue Andersen

1. s. e. påske

Søndag den 10.

Ingen

Ingen

Søndag den 17.

11.00

9.30

Kresten Thue Andersen

3. s. e. påske

Fredag den 22.

Ingen

9.00
11.00

Kresten Thue Andersen

Bededag
Konfirmation

Lørdag den 23.

Ingen

9.00
11.00

Kresten Thue Andersen

Konfirmation

Søndag den 24.

Konfirmation

10.00

Kresten Thue Andersen

4. s. e. påske
Konfirmation

Søndag den 1.

Ingen

Ingen

Torsdag den 5.

10.00

Søndag den 8.

9.30

Søndag den 15.

Marts

1)

V)

April
2. s. e. påske

Maj
10.00

5. s. e. påske
Kresten Thue Andersen

Kr. Himmelfartsdag

11.00

Mette Skaarup Glowienka
Kresten Thue Andersen

6. s. e. påske

11.00 4)

9.30 4)

Kresten Thue Andersen

Pinsedag

Mandag den 16.

9.30

Ingen

Kresten Thue Andersen

2. Pinsedag

Søndag den 22.

Ingen

Ingen

Torsdag den 26.

Ingen

17.00

Søndag den 29.

11.00 5)

Tirsdag den 31.

17.00 B)

3)

3)

Trinitatis
Kresten Thue Andersen

Børnekirke

9.30 K)

Kresten Thue Andersen

1. s.e. trin.

Ingen

Kresten Thue Andersen

Børnekirke

B)

1) Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp i både Funder og Kragelund Sogne.
2) Årets gang i Funder Sogn. Menighedsrådet er vært ved en let frokost.
3) F riluftsgudstjeneste ved Bølling Sø på Kragelund-siden. Fælles med
Engesvang og Funder sogne.
4) Birgit Sofia Kjær medvirker på fløjte.

5) Årets gang i Kragelund Sogn. Menighedsrådet er vært ved en let frokost.
V) Voksenkoret medvirker.
B) Børnekirke med efterfølgende spisning. Tilmelding se hjemmesiden.
K) En kort gudstjeneste uden altergang. Kirkekaffe i henholdsvis Kirkehuset,
Funder eller konfirmandstuen i Kragelund.

Plejehjemsgudstjenester

Kirkebil

Pårørende og andre interesserede udefra er velkomne til at
deltage i plejehjemsgudstjenesterne.
I Kragelund begynder vi med kaffe kl. 10.00 (lavet af frivillige), selve gudstjenesten er kl. 10.30 – ca. 11.20.

Silkeborg Taxi, tlf. 86 80 60 60. Man ringer og bestiller i god
tid, både til og fra kirken. Til sidst skriver man under på en
kvittering, at man har brugt taxa som kirkebil. Menigheds
rådet betaler taxaen.

Kragelund Plejecenter:

Funder Plejecenter:

- Onsdag den 30. marts kl. 10.00 v/ Kresten Thue Andersen
(m. nadver)
- Onsdag den 27. april kl. 10.00 v/Bo Bergholt Grymer
- Onsdag den 25. maj kl. 10.00 v/Kresten Thue Andersen

- Torsdag den 31. maj kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen
(m. nadver)
- Torsdag den 28. april kl. 10.30 v/Bo Bergholt Grymer
- Torsdag den 26. maj kl. 10.30 v/Kresten Thue Andersen

Foredrag & møder – FORTSAT

Født til at leve livet
Tirsdag den 15. marts
kl. 12.15-14.15 i Kragelund Forsamlingshus

venner, mobning og identitet,
pligter, vanskeligheder og
glæder.

Vi er blevet selvvalgte
døde dørmåtter, der byder
livet velkommen, men lader verden træde på os på
vej ind. Politikerne halser
efter fordummelsen, for at
få os til at forstå dem – og
falder dybere end os. Alt er
til salg – også holdninger.
Vores videnssamfund er
en gave, men kun hvis vi
ved, hvad der er viden og
hvad der er affald. Hvis vi
ikke lærer at skelne, bliver
”vor egen sikre viden” til en
trussel i tiden.

Dagen er tilrettelagt i samarbejde med Bjarne Zuccé
Dinesen for 8. kl. elever
på Funder – og elever fra
Engesvang – og alle andre er
velkomne.

Journalist Jeppe Søe forsøger at vække ”en Adam
i os alle” – det oprindelige
menneske, der både havde
jordforbindelse, livsforståelse og hjertekontakt.
Foredraget er genoplivning med ”mund til mund”
metoden. Jeppe Søe er
mediechef og redaktør på
Dansk Handelsblad, journalist og tidligere studievært og TV-redaktør.

De fleste har været på
rejse. Men hvad er en rejse
for livet? Vi inviterer alle,
unge som gamle til en
rejse i Forsamlingshuset
i Kragelund. Det kommer
nogle store elever fra Funder og Engesvang skoler,
og vi håber, at der også
kommer folk med ældre
fødselsattest.
Vi får besøg af nogle
blandt de 24 unge, som
fra forskellige efterskoler
i Danmark har været på
dannelsesrejse i Albanien,
hvor de mødte særlige
udfordringer. Deres erfaringer giver de videre i
samtale med andre. Det
sker gennem fortællinger
fra de unge og gennem
gruppearbejde, så alle får
mere ud af det end bare
et almindeligt foredrag. Vi
får personlige historier om
udfordringer, fællesskab,

Vel mødt
Fra menighedsrådet Else,
Kresten og præst i Engesvang
Ditte Bruun Laursen

Det levende ord er dødt
Torsdag den 17. marts kl. 19.30.
Foredrag i Sinding Forsamlingshus ved Jeppe Søe
Teknik og eksperter har
overtaget magten fra folkelivet. Ord fra avisernes forsider og fjernsynets indkaldte
eksperter bliver vores egne,
og pludselig har vi glemt os
selv. Grundtvig ruller rallende
rundt i graven og føler sig
helt forladt.
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Vi spiser sammen
Mandag 2. påskedag
Gudstjeneste i Funder
Kirke kl. 17.00.
Indsamling, fællesspisning og underholdning
kl. 18.00-21.00.
Vi slutter påsken med,
at konfirmanderne og
borgerforeningen indbyder
alle i Kragelund og Funder
til gudstjeneste, fællesspisning med indsamling og
musikalsk underholdning.
Efter maden, før kaffen
bliver der underholdning
og fællessang med sange
af bl.a. Kim Larsen, Beatles
sammen med de lokale
musikere fra Dupont Cajun
Band. Programmet slutter
kl. 21 med fælles afrydning.
Baggrund
På dagen samler konfirmanderne ind både til
bustransport til deres tur til
Viborg torsdag 7. april og
til Folkekirkens Nødhjælp.
Man kan således give en
’ged’, en ’bistade’, en ’sæk
ris’, en ’fodbold’ eller ’10
høns’ som bæredygtig
hjælp til mennesker steder
i verden, som har behov
for grundlæggende hjælp.
En ged giver kød, mælk,
skind og penge til fattige familier. Høns i haven
forbedrer hverdagen for
de fattigste. Bistader er en
bæredygtig indtægtskilde.

En bold skaber fællesskab for
udsatte børn. En benprotese
hjælper mineofre til at få arbejde. En trædepumpe sikrer
fattige bønder en god høst.
Menu
Menuen er ’sammenskuds’ af
forskellige retter tilbehør, som
konfirmanderne medbringer
og lam og gode pølser med
tilbehør, som laves af konfirmander og frivillige i køkkenet.
Tilmelding til Kresten:
kta@km.dk (eller 5115 2677)
inden 15. marts. Billetter kan
også, i begrænset antal, modtages hos Funder Købmanden.
Nabohjælp eller borddækning
Nogle konfirmander står for
det praktiske med at lave
mad, dække bord til fællesspisningen. Andre konfirman-

der deltager i ”Giv en time
til din nabo”. Det betyder,
at konfirmanderne ringer
på din dørkokke mandag,
tirsdag eller onsdag før
påske og tilbyder hjælp
til en opgave i huset eller
haven imod et bidrag til
indsamlingen skærtorsdag.
Vi håber på gode hjælpere
og naboer.

Danske Seniorer
Funder
Onsdag den 17. februar
kl. 13.30. Generalforsamling.
Onsdag den 2. marts
kl. 13.30. Forandringer i
Funder.
Et tilbageblik på 36 års
arbejde og kærlighed til
Funder.
Og et fremblik! v/ Pastor
emeritus Ejnar Stobbe.
Torsdag den 17. marts
kl. 19.30. Pottemageregn
ens Amatørteaterforening
fra Sorring.
Krolf onsdage i lige uger
kl. 09.30 - På idrætspladsen ved forsamlingshuset.
Venlig hilsen
Danske Seniorer Funder
(Tidl. Funder Pensionistforening) Anker Sørensen
(Formand), Fårdalsvej 3,
8600 Silkeborg, 8685 1012,
anker-s@privat.dk
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Menighedsråd

Nyt Kirkehus med kirkesal
i Funder Kirkeby
Menighedsrådet har tidligere
orienteret om, at rådet har
haft møde med provstiudvalget om køb af fast ejendom,
Funder Kirkevej 58, til etablering af Kirkehus.
Menighedsrådet har til brug
for provstiets beslutning fået
udfærdiget en projektplan,
som blev fremlagt på menighedsmødet Årets gang.
Provstiudvalget har i skrivelse

14

af 9. november 2015 godkendt overdragelsesaftalen
og menighedsrådets indgåelse af denne og bevilger beløbet til køb af ejendommen.
Provstiudvalget har endvidere
meddelt, at det ny Kirkehus
skal være Lille Hids Pastorats
fælles Kirkehus.
Købet af ejendommen Funder
Kirkevej 58 er afslutningen
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på en langvarig proces, som
tog sin begyndelse tilbage i
tidligere menighedsperioder,
hvor dengang siddende medlemmer tænkte fremtid og
således lagde fundamentet.
I årene fremover vil det derfor
blive en opgave for menighedsrådet i samarbejde med
pastoratets øvrige menighedsråd at få opført det ny
Kirkehus med kirkesal.

Funder Menighedsråd,
formanden orienterer
På menighedsrådets sidste
møde i forrige kirkeår har rådet for det kommende kirkeår
konstitueret sig uden ændringer på posterne.
Mette Hahn-Pedersen fortsætter således i 2015 som formand, Rune Thomassen som
næstformand og Jette Ehlers
Jensen som kirkeværge.
Funder Menighedsråds
mødedatoer i 2016, alle
torsdage kl. 19 i Kirkehuset:
14. januar, 31. marts, 19. maj,
9. juni, 25. aug., 6. okt. og 24.
november
Menighedsrådsvalg 2016
I 2016 er der valg til menighedsrådet for perioden 1. december 2016 til 30. november

2020. Opstillingsmødet ligger
tirsdag d. 13. september 2016.
Årets gang i Funder og
Kragelund kirker
Søndag den 3. april i Funder
og søndag den 29. maj 2016
i Kragelund, begge dage
kl. 11.00.
Ved alle Danmarks kirker skal
menighedsrådet hvert år
afholde et møde, hvor man
redegør for de opgaver og
udfordringer, den enkelte
kirke arbejder med.
Derfor indbyder vi her til en
let kirkefrokost og et hyggeligt samvær i henholdsvis
Kirkehuset og Konfirmandstuen efter gudstjenesterne
den 3. og 29. maj. Gudstje-

nesten begynder kl. 11.00 og
arrangementet umiddelbart
derefter.
Dér vil vi orientere om menighedsrådets arbejdsopgaver og visioner. Det er både
de kirkelige aktiviteter og
varetagelsen af kirkegården
– alt hvad menighedsrådet
har under sig lige nu, og hvad
vi kan se som kommende
opgaver.
Og som en vigtig ting - man
er velkommen til at stille
os spørgsmål! Vi vil gerne
indbyde til en åben debat om
kirken i vores sogn, alle er
velkomne.
Funder og Kragelund
menighedsråd

Sogneindsamling 2016
Del med verdens
fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 vil
Funder og Kragelund sogne
gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at
alle i sognet får mulighed for
at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet
frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte
vores egne - og hinandens

- ressourcer på en gensidigt
fordelagtig måde.

indsamling: ”Del med verdens
fattigste kvinder”.

Tankegangen at ’dele med
den fattige’ er meget ældre
og står som en helt central
grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder
den i de bibelske historier og
i den gamle høstsang: ’Rev
vi marken let, det er gammel
ret, fuglen og den fattige skal
også være mæt.’ Derfor er
overskriften for årets sogne-

”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi
investere i kvinderne”, siger
Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN
giver ham ret: Hvis kvinder
får egen indtægt, stiger hele
familiens uddannelses- og
sundhedsniveau. Hvis kvinder
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får ret til at eje jord og optage
lån på lige fod med mænd,
vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30
procent mere. Hvis kvinder får en uddannelse, har
deres børn dobbelt så gode
chancer for at overleve. Hvis
flere børn overlever, vælger
mange kvinder og familier at
få færre børn.
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi vi gerne vil være
med til at give verdens fattigste kvinder et løft, både for
deres egen, deres familiers og
deres lokalsamfunds skyld.
Når vi hjælper en kvinde,
hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver rigtig
god mening at samle ind til
kvinderne”, siger Mette HahnPedersen, Funder og Else
Krog Andersen, Kragelund.

Kragelund hos: Else Krog Andersen, tlf. 86867523 allerede

nu og del din søndag med
verdens fattigste kvinder.

I 2015 gik mere end 20.000 frivillige indsamlere på gaden til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde og indsamlede 14 mio. kroner.
Foto: Mikkel Østergaard.
I Etiopien opsamler en
ny dam regnvand, så
kvæghyrderne ikke

Samtidig er det altid en god
og hyggelig dag, hvor vi, på
tværs af generationer deler
vores søndag med mennesker, der virkelig har brug for
hjælp. Vi hygger os både med
turen med indsamlingsbøssen og den hjemmebagte
kage efter indsamlingen.

længere behøver at
vandre med deres dyr
i tørtiden. Det betyder
færre konflikter med
naboerne – og børnene
kan blive i skolen hele
året.
Foto: Tinbit Amare
Dejene.

Det nytter! Ved sidste års
Sogneindsamling nåede Funder og Kragelund et indsamlingsresultat på 20.218 kroner.
På landsplan blev der samlet
14 mio. kroner ind til kvinder i
verdens fattigste lande.
Meld dig som indsamler i
Funder hos: Mette HahnPederen, tlf. 8685 1413 eller i
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Børn laver kunst i Funder Kirke
Onsdag den 11. maj kl. 19.00
i Funder Kirke.
Det er i år 5. gang, at 5. klasserne på Kragelund og Funder skole deltager i projektet
"Børn laver kunst i Funder
kirke". Hvert år udskriver menighedsrådet en kunstopgave, som har relation til både
kirken og skolen. Klasserne
udarbejder deres besvarelse i
løbet af foråret.

Kunstværkerne ophænges i
Funder kirke og præsenteres
af klasserne ved et fælles
arrangement.Her bedømmer
menighedsrådet besvarelserne, og vinderen kåres. Det
er menighedsrådets ønske,
at præmien på 10.000 kroner
anvendes til en fælles oplevelse for alle 5. klasser på de
to skoler.

Funder menighedsråd
modtog i 2010 en arv fra
Sehested-familien på 100.000
kr. Det blev dengang besluttet at anvende pengene til et
projekt, der skal fremme kirke
- skole samarbejdet i Funder
og Kragelund sogne.
Alle er velkomne.
Funder menighedsråd

Åbent hus i Herberget
– en biskop kommer på besøg
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00.
Herberget i Kragelund har
været godt besøgt i 2015.
Trods halvdårligt sommervejr forsatte antallet af
overnattende gæster med at
stige. 766 har overnattet på
Herberget i 2015. Kun 4 dage
uden gæster. Det er godt
for hærvejsturismen og for

Kragelund. En af gæsterne var
biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkjær. Det er lykkedes
os at få Henrik Stubkjær med
til vores - Åbent hus arrangement - hvor han vil fortælle
om: "Pilgrimsvandringer som
mulighed for lokale kirker
og for Domkirken i Viborg".
Aftenen starter som forrige

år kl. 19 i gården, hvor der
kan købes grillpølser og øl/
sodavand for 25 kr. Kirkens
voksenkor medvirker også
med et par skønne sommersange. Derefter er der kaffe i
konfirmandstuen og biskop
Henrik Stubkær fortæller.

Ud i den lyse sommeraften
Funder og Kragelund
Menighedsråd inviterer alle
tirsdag den 14. juni.
I år går turen til den Genfundne bro. Det er et spændende projekt vi skal ned til
Brædstrup/Østbirk området
og høre om den Genfundne
bro. Der bliver busafgange fra

både Kragelund og Funder
Kirkeby. Nærmere omtale i
næste kirkeblad.
Venlig hilsen
Kragelund / Funder Menighedsråd.
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Kragelund Kirkegård
Så er vi kommet et godt
stykke ind i det nye år. Foråret
ligger og venter forude. På
kirkegården betyder det, at
vi snart skal til, at tage den
grønne vinterdækning af
gravstederne. Og det er tid
for udsendelse af regninger
for i år. Jeg udsender regninger pr. 15. marts hvert år, for
alle faste aftaler om renhold,
forårs- og sommerblomster,
vanding og grandækning.
Derfor vil jeg meget gerne

have besked snarest muligt,
og senest d. 10. marts, hvis du
ønsker at opsige eller oprette
aftaler på det gravsted du står
for.
Prisfolder med priser for 2016,
udleveres ved henvendelse til
mig. Og der vil stå prisfoldere
i kirkens våbenhus.
Mvh. Dorthe Træholt
Kragelund Kirkegård

Kirkelige handlinger
Døbte
Nicolas Martin Schultz Witved.............................. 25/10-2015
Eske Korsgaard Rahbek............................................. 25/10-2015
Sara Marie Valeur......................................................... 8/11-2015
Buster Ultang Skinhøj................................................ 15/11-2015
Bastian Hedegaard Petersen.................................. 22/11-2105

Funder Kirke
Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Funder Kirke

Viede/kirkeligt velsignede
Elena Jurievna Dukhanina
og Henning Mondrup Rosenberg........................ 8/10-2015

Kragelund Kirke

Bisatte/begravede
Per Bondgaard............................................................... 13/10-2015
Gerda Dora Nielsen..................................................... 21/10-2015
Allan Fisker...................................................................... 23/10-2015
Rosa Gunhild Zepernick........................................... 28/10-2015
Keld Robert Frederiksen............................................ 4/11-2015
Ingrid Blicher.................................................................. 17/12-2015
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Kragelund Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke
Funder Kirke
Kragelund Kirke

Diverse info

Kragelund

Funder

Sognepræst

Kresten Thue Andersen
Sinding Hedevej 2, 8600 Silkeborg. Tlf.: 5115 2766 · E-mail: kta@km.dk

Sognepræst

Bo Bergholt Grymer
Serup Tinghøjvej 9, 8632 Lemming. Tlf.: 8685 5385 · E-mail: bobg@km.dk

Sognepræst

Mette Skaarup Glowienka
Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg. Tlf.: 2114 9590 · E-mail: msg@km.dk

Kordegne

Kirsten Medom Jensen, Mette Holmelund og Lene Korshøj Rasmussen
Det Fælles Kirkekontor for Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sejling og Sinding Sogne.
Sinding Hedevej 2D, 8600 Silkeborg (I bygningen syd for ladeporten – modsat
konfirmandstuen). Tlf.: 86 86 70 64 · E-mail: kordegn@kragelundkirke.dk
Åbningstider: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00
Henvendelse udenfor denne åbningstid kan ske til Gødvad Kirkekontor,
Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg. Tlf.: 86 80 02 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 samt torsdag tillige 16.00-17.00

Gravere

Dorthe Træholt
Kirkegårdskontor Sinding Hedevej 2
Privat: Nylandsvej 25, 8882 Fårvang
Kontortlf.: 8686 7211 eller 5115 2978
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk
Afløser for graveren i Kragelund:
Knud Haugard-Hansen, Lundgårde 1,
Mausing, 8620 Kjellerup
Privattlf.: 5193 9499 og 8688 8499

Organist

Bo Kirkegaard
Funder Kirkevej 61, 8600 Silkeborg. Mobil: 2939 8044
E-mail: organist.kragelund.funder@pc.dk

Kirkesanger

Pia Heilbo
Engesvangvej 23, 8600 Silkeborg. Tlf.: 2084 0416

Menighedsrådsformand

Asger Ravn
Frederiksdalvej 60, 8620 Kjellerup
Tlf.: 8686 7676
E-mail: frederiksdalvej60@gmail.com

Mette Hahn-Pedersen
Overgårdvej 14, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 1413
E-mail: mette@hahn-pedersen.com

Kirkeværge

Poul Erik Lambertus
Sinding Hedevej 9, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2263 7109
E-mail: tegnestiften@mail.dk

Jette Ehlers Jensen
Tollundvej 15, 8600 Silkeborg
Tlf.: 2615 1143
E-mail: npje@jensen.mail.dk

Hjemmeside

www.kragelundkirke.dk

www.funderkirke.dk

Kirkeblad

Redaktion: fk.kirkeblad@gmail.com
Annelise Rahbek Sørensen, Fårdalsvej 5, 8600 Silkeborg. Tlf.: 4031 9680
Sven Iversen, Overgårdvej 14, Tlf.: 8685 1413

Sonja Poulsen
Kirkegårdskontor Funder Kirkevej 54
Privat: V. Bordingvej 8, 8600 Silkeborg
Kontortlf.: 8685 1020 og 2339 4935
Ingen fast træffetid, mandag fri.
E-mail: funderkirkegaard@gmail.com
Gravermedhjælper i Funder:
Annie Kromann
Privattlf.: 6134 8361 kan benyttes
i graverens ferie.
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Aktivitetsoversigt
5. februar: Babysalmesang - Hold 1 (første af 8 i alt)........... 5
17. februar: Danske seniorer Funder........................................... 13
22. februar: Kirkehøjskole.................................................................. 9
2. marts: Danske seniorer Funder............................................... 13
5. marts: Fantastiske fortællinger.................................................. 9
8. marts: Børnekirke............................................................................. 6
12. marts: Weekend café og legestue......................................... 6
13. marts: Sogneindsamling 2016............................................... 15
15. marts: Født til at leve livet........................................................12
17. marts: Det levende ord er dødt..............................................12
17. marts: Danske seniorer Funder.............................................. 13
28. marts: Vi spiser sammen.......................................................... 13
19. april: Babysalmesang - Hold 2 (første af 8 i alt)............... 5
26. april: Musikalsk legestue............................................................ 5
30. april: Pilgrimsvandring vom Bølling Sø............................... 8
5. maj: Friluftsgudstjeneste ved Bølling Sø............................... 8
5.-8. maj: Himmelske dage .............................................................. 2
11. maj: Børn laver kunst..........................................................7 + 17
24. maj: "Vi synger sommeren ind".............................................. 7
26. maj: Børnekirke............................................................................... 6
28. maj: Weekend café og legestue............................................. 6
31. maj: Børnekirke............................................................................... 6
3. juni: Gudstjeneste i det gamle herredskonvent................. 8
7. juni: Åbent hus i Herberget........................................................ 17
14. juni: Ud i den lyse sommeraften........................................... 17
19. juni: Sommercykeltur................................................................... 9

